
 

SEVILLA I PUERTO DE SANTA MARIA (CADIS) 

DEL 24 DE SETEMBRE AL 5 D’OCTUBRE DE 2016 

Introducció 

Per un preu poc mes car que el del programa de l’ IMSERSO, hem trobat un 
hotel a la població de Puerto de Santa Maria (aprox. 88.000 hab.) i hem 
decidit anar-hi uns dies. Aprofitant el viatge, farem uns dies a Sevilla per 
recordar la ciutat i anar un dia fins a Còrdova, lloc a on no hi hem tornat. 

Per acabar d’arrodonir el tema, hi anirem en AVE, aprofitant les tarifes de la 
targeta per majors de 60 anys i farem un viatge mes relaxat. 

Consideracions del viatge: 

1er dia: dissabte dia 24 de setembre de 2016 

Arribat el dia, dissabte 24 de setembre (festa de la Mercé), desprès de matinar 
força i deixar el cotxe al pàrking de Costa Rica, a les 8:30 en punt, comencem 
el viatge de mes de cinc hores que ens durà fins a Sevilla. 

El trajecte en AVE es còmode i ens permet una visió al paisatge de mitja 
Espanya, i constatar que, a la que surts de Catalunya, al centre i sud de la 
península, la població de boscos, es mes aviat escassa i el terreny es molt 
aspre i torrat. També ens dona l’ocasió de veure algunes de les grans obres 
d’enginyeria fetes a l’estat espanyol: l’aeroport de Ciudad Real (tancat), un 
poble fantasma (amb pocs edificis i la major part sense habitar) fet al voltant 
de l’estació de Guadalajara, grans urbanitzacions de xalets sense acabar, etc. 

Aquest trajecte, te una tarifa de baix cost, cosa que no inclou restauració, per 
això, cap a les 12 (havíem esmorzat a les 7 del mati), em menjat un entrepà a 
la cafeteria del tren. El tren era un combinat de vagons amb destí a Màlaga i 
altres amb destí a Sevilla. A Córdoba s’ha fet la separació. Sortint de 
Barcelona-Sants i fins a Sevilla-Santa Justa, ha parat a Camp de Tarragona, 
Lleida, Saragossa, Ciudad Real, Puertollano i Córdoba. 

Un cop arribats a Sevilla, hem recollit el cotxe llogat a Europcar i cap a l’hotel a 
descarregar i situar-nos. A mitja tarda, hem anat fins a una estació propera del 
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metro a on hem deixat el cotxe (P + R) i hem anat al centre de Sevilla a fer una 
volta. Feia molta calor i el dia ha estat molt llarg; hem fet unes “tapas” i cap a 
l’hotel a descansar. Per cert, el lloc on hem sopat, a tocar de la torre del oro, 
ha estat una troballa dons hem menjat una bona ració de pernil del BO i un 
gran plat d’"ensaladilla" russa excel·lent, una cervesa i una Coca-Cola, tot per 
menys de 30 €. 

El centre de Sevilla, malgrat la calor, estava molt animat, amb molta gent i les 
terrasses dels bars plenes. Hem recordat temps passats. 

Estem en uns apartaments [Apartour Aljarafe] dependents d’un hotel [Vértice] 
de 4 estrelles, estan força be, fora de Sevilla, a uns 15 kms. Els dies, com avui, 
que tinguem previst anar al centre, agafarem l’opció del metro, molt mes 
econòmica que pagar un pàrking tot el dia. 

2n dia: diumenge dia 25 de setembre de 2016 

Hem començat el segon dia del viatge, diumenge 25 de setembre, esmorzant 
a l’hotel, un bufet excel·lent i que ens porta a decidir fer-ho aquí cada dia fins 
dimecres. 

Desprès d’esmorzar, hem fet una ruta per pobles de les rodalies de Sevilla per 
veure mitja dotzena de rellotges de sol. La ruta ha estat agradable, a pesar de 
que segueix fent molta calor i, fins l’hora de dinar hem fet molta feina. 

Valencina, Gines, Santiponce, etc., son pobles amb carrers estrets, cases 
blanques i esglésies blanques i grogues. A Santiponce volíem visitar el 
monestir, que hi te un rellotge de sol triple, però, aquí tot ha de ser diferent, els 
diumenges esta tancat. Possiblement i passarem el dia de tornada ja que el 
tren no surt fins a les tres de la tarda. 

En fi, passades les dues, hem anat cap a l’hotel i, en un centre lúdic que hi ha 
a tocar, hem dinat, força be, en una cerveseria i, desprès, cap a l’hotel a 
descansar. La tarda l’hem pres de descans i hem estat a l’apartament amb 
l’aire condicionat. 

3r dia: dilluns dia 26 de setembre de 2016 

Hem dedicat el dia a Sevilla ciutat (690.000 h).  

Hi hem anat d’hora i amb metro per evitar embussos de cotxes i pàrking. Al 
metro hi hem pogut fer algunes fotos, fruit del permís que vaig tramitar amb el 
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departament de comunicació, tot i això, el seguritat de torn ja ens ha dit que 
no podíem fer fotos i a posat mala cara quan li hem comentat el tema del 
permís. Son una mica quadrats. 

Abans de les deu ja érem a la porta de l’Alcazar fent cua per entrar; hi hem 
estat quasi mitja hora. Un cop a dins hem gaudit d’una de les meravelles de 
l’època islàmica comparable a la Alhambra de Granada. Això si, molta gent per 
tot i, fins i tot, uns nuvis fent-se fotos. Desprès de donar-hi una bona volta, 
hem segut als jardins a fer un cafè, voltats d’unes parelles de paons que 
circulaven entre els turistes cerquen alguna cosa per menjar. 

A continuació, hem anat a veure per entrar a la Catedral, però hi havia una 
gran cua i ja hi tocava de ple el sol, en conseqüència, hem decidit deixar-ho 
per millor ocasió. 

Ens hem dirigit cap al barri jueu per visitar un rellotge de sol i l’església de San 
Bartolomé i tot seguit hem continuat cap al barri de Santa Cruz, tot això, 
recordant els temps en que vivíem aquí, ja fa quaranta anys. Com que ja era la 
una del migdia i érem a Santa Cruz, hem anat a dinat a la Hosteria del Laurel, 
on no hi havíem tornat des de llavors.  

Hem menjat be i, com que aquí, de dues a cinc de la tarda, es un suïcidi anar 
pel carrer de la calor que fa, hem decidit anar a descansar a l’hotel fins al 
vespre en que tornem al centre per donar una darrera volta i sopar. Hem anat 
fins la Plaza de España i cap a la Plaza Nueva, passejada per l’avinguda de la 
Constitución, sopar unes tapes als peus de la Torre del Oro i cap a l’hotel a 
retiro. 

4rt dia: dimarts dia 27 de setembre de 2016 

Si hi ha una ciutat que mereix la visita, aquesta es Córdoba (326.600 h), la 
capital dels califes. Avui, 27 de setembre, en el quart dia del viatge, hi hem 
anat a passar el dia. A mes de mitja dotzena de rellotges de sol interessants, 
sobre tot el de l’antic convent de la Mercè, avui seu de la Diputació, hem 
començat la jornada visitant la joia de la ciutat: la catedral mesquita.  

Es impressionant i ens ha deixat bocabadats, dons ja fa quaranta anys que 
varem ser-hi i el temps distorsiona els records. Es un magnífic temple islàmic 
reconvertit en seu catòlica. Les dimensions de la nau, la quantitat i bellesa del 
bosc de columnes bicolors, l’excel·lència de la part de la nau reconvertida en 
nau central de la catedral, amb un magnífic cor i uns sostres nervats que 
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criden l’atenció. A mes, en la part de museu hi havia un rellotge de sol 
recuperat de les obres arqueològiques i també hi hem trobar imatges de Sant 
Bartomeu, Sant Cristòfol i Sant Jordi. 

A part de la catedral, la ciutat te altres elements dignes de visitar, la Sinagoga, 
la capella de Sant Bartomeu, mudèjar, els carrers estrets i blancs plens de 
flors, la plaça del Potro, el pati del museu Romero de Torres, etc., en definitiva 
suficient patrimoni per passar un magnífic dia de visita. 

A mitja tarda, amb els objectius de la jornada assolits, hem tornat cap a 
Sevilla, a l’hotel, per descansar una mica i recollir maletes ja que dema anem 
cap a Puerto de Santa Maria, per començar la segona etapa del viatge. 

5e dia: dimecres dia 28 de setembre de 2016 

Acabada l’etapa de Sevilla, ens hem dirigit cap a la província de Cadis fent la 
primera etapa a la ciutat de Jérez de la Frontera (212.800 h). Hi feia calor però 
no tanta com aquests darrers dies. Hem donat una volta per la ciutat visitant, a 
mes de 4 rellotges de sol, el claustre de Santo Domingo, magnífic exemplar 
gòtic, l’Alcazar, antic assentament islàmic i la catedral, que ho es des de 1985 
quan va ser consagrada per Joan Pau II. 

Jérez, com la majoria de ciutats espanyoles de mida similar, te un eixample 
modern amb molts jardins i una part antiga que no sempre es glamurosa. En el 
cas d’avui, a la que deixes la part moderna, el barri antic, es un seguit de 
carrers amb cases força deixades, en canvi, contrasta amb la quantitat de 
palaus que hi ha i que corresponen a les famílies productores de vi de la zona 
(González Byas, Domecq, Garvey, etc.).. La catedral es un magnífic exemplar 
de barroc  i l’Alcazar es correspon amb la típica arquitectura islàmica. 

Desprès de dinar força be, hem tingut un incident amb el cotxe dons al sortir 
del pàrking hem rascat una mica una paret prou perquè al tornar el cotxe a 
Europcar, ens facin un càrrec elevat.  

Emprenyats ens hem dirigit cap a Puerto de Santa Maria, on, a l’hotel 
Puertobahia, hi passarem els propers 7 dies. 

Estem a l’hotel Puertobahia & Spa, es un hotel de 3* de tamany mitja, renovat 
a fons fa poc temps i això fa que les instal·lacions siguin noves i modernes. Les 
habitacions son amplies i amb terrassa i el bany es complert. Tots els àpats 
son bufet i l’oferta es amplia i de qualitat. Es a les afores de Puerto de Santa 
Maria, a la Playa de Valdelagrana, en una zona de platja i xalets, molt tranqui-
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la i amb aparcament fàcil. Com ja queda dit, la part d’spa esta molt be, amb 
instal·lacions molt modernes i una piscina de dolls prou amplia. 

El Puerto de Santa María (88.185 h.) és una ciutat que se situa a la ribera del 
riu Guadalete, a la província de Cadis. 

Un cop situats i desprès de descansar una mica, hem anat al centre de la 
població per passar per l’oficina de turisme i visitar varis rellotges de sol, 
algun, com el que hi ha a la platja, un magnífic exemplar pagat amb diners 
públics i que ha estat objecte d’actes vandàlics que l’han deixat molt marcat. 

Ha estat un dia cansat i cap a les vuit, hem anat cap a l’hotel per sopar una 
mica i a dormir que dema volem anar a San Lucar de Barrameda. 

6e dia: dijous dia 29 de setembre de 2016 

Continuem el nostre recorregut per terres andaluses, concretament, gaditanes. 
Encara fa calor, alguns graus menys que a Córdoba i Sevilla, però suficient per 
nosaltres i bufa el vent de llevant cosa que deixa uns dies clars, això si, si ets 
prop de la platja, com nosaltres, pots acabar amb sorra fins a les entranyes. 

Be, seguint la passejada, hem anat al racó que fa el riu Guadalquivir i que 
separa la província de Cadis a una banda i el parc de Doñana a Huelva a 
l’altra. Hem visitat la ciutat de Sanlúcar de Barrameda (67.620 h.), ciutat gran, 
amb molt moviment i comerç. Hem vist una bonica església de Sant Jordi amb 
varies imatges del sant, i alguns altres edificis i indrets peculiars. 

En acabar, abans de tornar a l’hotel a dinar, hem passat per la població de 
Chipiona que, com a cosa mes destacada, es el lloc a on va néixer Rocío 
Jurado (hi tenen carrers, instituts, rotondes, etc.). Aquí també hem vist varis 
rellotges i un far. En acabat, cap a dinar. 

Desprès de dinar i descansar, hem anat per primer cop a la piscina de l’spa de 
l’hotel. Esta molt be i a l’hora que hem anat (les 4) hi havia poca gent. Dema 
provarem la zona termal que ens inclou la reserva feta. Pel que sembla, son 
instal·lacions molt noves i netes, es un lloc molt agradable per fer una mica de 
banys i no te res a envejar a la majoria de balnearis que hem visitat. Ens ha 
agradat molt. 

Desprès del bany, hem anat fins un Decathlon que hi ha a prop per comprar 
unes sabatilles per la Tere. Varem agafar roba i calçat com si anés a fer mes 
fred i ens hem trobat amb temps de ple estiu. Cap a sopar i final de jornada. 
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7e dia: divendres dia 30 de setembre de 2016 

Avui ens hem dirigit a passar el mati a Cadis (119.000 h.). Encara que hi 
varem ser un dia quan vivíem a Sevilla, podríem dir que era la darrera capital 
de la península que ens quedava per visitar. 

Es una ciutat que no te gaire cosa per visitar, la catedral, moltes esglésies i 
l’ajuntament amb un saló de plens magnífic. 

Cadis es històricament famosa perquè va ser el lloc a on es va preparar la 
constitució espanyola del 1812. La Constitució de 1812 o Constitució de Cadis 
(oficialment: Constitució política de la Monarquia espanyola) fou la norma 
fonamental de la Monarquia espanyola redactada per les Corts de Cadis el 
1812, reunides a Cadis, sota l'assetjament dels francesos. Fou de caràcter 
liberal i va ser coneguda com "La Pepa", pel fet d'haver-se aprovat el dia de 
sant Josep. 

Molt de rotllo perquè no hi ha gaire cosa per explicar. Estem a la plaça de la 
catedral, prenent un cafè i descansant una mica, el cansament es va 
acumulant i les cames i els genolls ho noten. 

Hem acabat de donar una volta i comprar alguns records per la família, hem 
passat per turisme i cap a l’hotel. Per la tarda, desprès de dinar i fer la 
migdiada, hem anat a fer la sessió complerta d’spa que estava inclòs en el 
preu de l’habitació. Ha estat força be, hi ha una zona de balneari, ara en diuen 
spa, complerta i molt moderna, que fa quedar a nivell molt baix la majoria de 
balnearis en que hem estat, exclòs el d’Elgorriaga, a més, aquí, vas al teu aire i 
sense limitació de temps. Hi ha jacuzzi, dutxes de "xorros", font de gel, vapor i 
sauna amb cromoteràpia. Força complert. 

En acabat i frescos com unes roses, hem anat a la població de Puerto Real a 
veure un rellotge, i res més perquè el poble es lleig per no dir horrorós, sense 
cap glamour, zona comercial ni res que pugui ser atractiu per al visitant. A la 
majoria de ciutats mitjanes d’aquest territori com Puerto de Santa Maria, 
Sanlúcar, Puerto Real, Chipiona, etc., hi ha un centre mes o menys atractiu i la 
resta de la població es un seguit d’edificis amb estètica i entorn tipus 
“Bellvitge”, que vol dir zones extraradi de les ciutats de Catalunya. Tot amb 
molt poc atractiu i entorns sense cuidar i bruts. 
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8e dia: dissabte dia 1 d’octubre de 2016 

Aquest mati hem fet un recorregut pels pobles que hi ha, per entendre’ns, 
entre Cadis i Algeciras, hem visitat Barbate, Vejer, Conil i Chiclana tot veient 
uns quants rellotges de sol. En general son pobles sense gaire estil, amb zones 
de platja turístiques però no amb grans hotels sinó mes aviat amb xalets i, 
majoritàriament, casetes, en diríem barraquetes, de platja mes o menys 
arreglades. Les platges molt grans i amb molt ample de sorra, ja que aquí les 
marees son fortes, pensem que estem a la costa atlàntica. 

Hem arribat a l’hora de dinar i, desprès de descansar, una estona de piscina. 
Avui, al ser cap de setmana hi ha afluència de gent, la piscina estava molt 
plena i hem pogut fer poca cosa. La resta de la tarda ens la prendrem de relax, 
intentarem trucar a les famílies i a esperar a l’hora de sopar recuperant forces. 

9e dia: diumenge dia 2 d’octubre de 2016 

Per primer cop en els dies del viatge, al mati estava núvol i feia fresca (17 
graus), encara que desprès, cap al migdia, s’ha aixecat el dia i ha fet calor. 

Estem a la recta final i anem cremant els darrers objectius. Al mati hem anat a 
la zona est a visitar els municipis de Alcalà de los Gazules i Medina-Sidonia.  

En la primera població hem anat al santuari de la verge dels Sants per veure 
un rellotge de sol. El lloc es bonic i acollidor amb in pati encantador, encara 
que l’església, plena de exvots, feia una mica de “iuiu”. 

Tot seguit hem anat a visitar la població de Medina-Sidonia (11.750 h.), amb 
antecedents romans i àrabs. Es una bonica població de cases blanques i que 
creix a la cora de les restes d’un castell.  

Hem visitat l’església, com la majoria d’aquesta zona, barroca, amb un retaule 
de fusta molt gran, hem fet un cafè en una lloc que tenia una terrassa des de 
la que es veia una vista panoràmica de la vila i, abans de sortir, tot i haver de 
baixar per un camí molt complicat, hem visitat una troballa, una petita ermita 
d’origen visigot i amb restes romanes. Hi hem trobat el guarda, un noi jove de 
28 anys molt xerraire, que ens ha donat tot tipus d’explicacions. 

Per la tarda, desprès de la migdiada i el bany, hem anat a la població de Rota, 
per veure alguns rellotges i visitar el casc antic amb un far, el castell i 
l’església parroquial. Rota (29.000 h.) es la població a on hi ha la base naval 
de la marina espanyola, base que tenen compartida amb la marina dels EEUU. 
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10e dia: dilluns dia 3 d’octubre de 2016 

Una de les excursions que teníem prevista era a la “sierra”, però un cop aquí i 
vist el ritme que portàvem varem decidir reduir-la i en lloc de fer una volta per 
Grazalema i Ubrique, ho varem deixar en una visita a la població d’Arcos de la 
Frontera i això ho hem fet. 

Arcos de la Frontera (31.115 h.) és una ciutat molt interessant, amb la part 
antiga, en diuen Barrio Alto, enfilada al cim d’uns cingles, amb carrers estrets i 
blancs i edificis molt interessants.  

Hem passat el mati visitant la ciutat, te una església basílica, evidentment 
barroca, però amb un sostre nervat espectacular i hi hem vist una imatge molt 
gran de Sant Cristòfol. Una altra curiositat es que, a la part vella hi ha moltes 
cantonades amb columnes amb capitells d’època romana o àrab. Desprès de 
la passejada i de algunes compres, hem fet un refresc i cap a dinar. 

Avui, com cada dia, volíem anar a la piscina una estona, però ens hem trobat 
que han canviant a horari d’hivern i, ara, fins a les 6 de la tarda fan cursets 
pels nadons, o sigui que ens hem quedat sense el bany. Veurem si dema ho 
podem combinar i fer el darrer bany d’aquestes vacances. 

Sense bany hem sortit una mica mes d’hora a la passejada de la tarda i hem 
tornat a Jérez per veure alguns rellotges de sol escampats que no varem veure 
en l’anterior visita i, també, hem anat fins a la Cartuja de la Defension, però 
era tard i sols l’hem pogut veure de fora, i així, una mica mes d’hora de 
l’habitual, cap a l’hotel a retiro. 

11e dia: dimarts dia 4 d’octubre de 2016 

Darrer dia a terres gaditanes abans del retorn. Ens quedava, de les previstes 
inicialment, una població per visitar i ho hem fet, hem anat a San Fernando 
(96.000 h.), població gran i dedicada principalment al mon de la marina, dons 
hi ha una presencia molt important de forces de la marina espanyola, museu, 
casernes, base naval, observatori, etc., i també te molta tradició. 

Hem donat una volta visitant alguns rellotges. Per cert, uns estan dins les 
instal·lacions de l’observatori naval i no ens ha deixat passar, sota l’excusa de 
que son instal·lacions militars i no s’hi pot entrar si no es amb un permís 
especial. Sembla mentira, com passa amb temes de Patrimonio Nacional, que 



Vacances a Cadis 2016 

 

 

 

9 

 

aquelles institucions publiques pagades amb diners de tots, a vegades, siguin 
las mes reticents a permetre-hi l’accés de la ciutadania. 

En fi, molestos, hem aprofitat la resta del mati per anar fins a Cadis, perquè 
sabíem d’una botiga que fan repliques de coses antigues i, també, de rellotges 
de sol. Ens ha costat però, al final, l’hem trobat i efectivament fan repliques de 
rellotges però d’un tamany i pes que fa inviable el portar-ho a casa. 

Amb molta calor, no l’hem deixat, pràcticament, cap dia, hem tornat a l’hotel a 
dinar. Aquesta tarda toca relax, recollida de maletes i intentar fer el darrer 
bany. Dema tornem. 

12e dia: dimecres dia 5 d’octubre de 2016 

Això s’acaba, estem ja de tornada, de fet, estic escrivint aquestes línies en 
l’AVE a l’alçada de Madrid, un poc passats dos quarts de sis de la tarda. Hem 
sortit puntualment a les 14:50 i portem quasi 3 hores de trajecte. Avui, a 
diferencia del viatge d’anada, ens han donat berenar, begudes, licors, etc., etc. 

Al mati encara hem aprofitat el temps que teníem fins a la sortida del tren, hi 
hem anat a visitar un parell de llocs que ens varen quedar sense veure durant 
els dies que vam fer a Sevilla. Hem visitat dos monestirs, el de San Isidoro a 
Santiponce i el de la Cartuja a Sevilla. Tots dos ens han agradat força, en estil 
barroc que jo es el nostre preferit, però curiosos, a mes a cada un dels dos, a 
claustres respectius, hem trobat dos rellotges de sol triples els únics vistos 
aquests dies. 

Be, amb això, pràcticament, acabàvem el viatge, cap a l’estació a tornar el 
cotxe (ens han fotut una clavada de 500 € per les rascades !!!) i a la sala VIP 
de Renfe (es el que te viatjar en classe preferent) a esperar l’hora de sortida. 

Esperem arribar a Barcelona a quarts de nou i cap a recollir el cotxe a Costa 
Rica i rumb a Centelles. Fi del viatge. 
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Comentaris i curiositats 

 Obres publiques: Hem trobat moltes obres acabades sense utilitzar o a 
mig fer. Aeroport de Ciudad Real sense utilitzar, urbanitzacions de cases 
unifamiliars sense acabar, obres publiques a mig fer, etc. 

 Gastronomia: Estem menjant força be (pot ser una mica massa) i a un 
preu a nivell de menú del dia, a base d’anar a cerveseries i menjar 
“raciones”. Per cert, fan una "ensaladilla rusa" molt bona. 

 Religiositat: A tot arreu hi ha ceràmiques de verges i Crist. Destaca la 
quantitat de referències a la Virgen de la Estrella. 

 Turisme: Molta gent per tot arreu, molts turistes i, sobre tot, molts 
francesos. 

 Societat: En quaranta anys, la majoria de coses han canviat poc, els 
mateixos topics, el mateix estil de la gent, etc. 

 Neteja: Entorn molt brut i deixat; s’obliden del manteniment de les 
coses: vidres bruts, baranes rovellades, jardins sense arreglar, 
papereres sense buidar, etc., etc. 

 Córdoba: Malgrat te molt de turisme, es una ciutat mes relaxada que 
Sevilla i la vida corre mes tranqui-la. També es mes neta i endreçada 
que Sevilla. 

 Tràfic: Al mati, al sortir de l’hotel, eren quarts de vuit i hem enxampat 
l’hora punta de entrada a Sevilla amb cues kilomètriques de retencions, 
com qualsevol altra ciutat del nostre entorn. 

 El gran Cadis:  (Jérez, Puerto de Santa Maria, Sanlúcar de Barrameda, 
San Fernando, Puerto Real, etc) poblacions, totes, a menys de 30 kms. 
de la capital, formen una aglomeració de més de mig milió d’habitants. 
Tota la zona es a tocar del mar i esta plena de maresmes. 

 Vins de Jérez: Pel nom que tenen els vins, sembla que als voltants de 
Jérez hauria de estar ple de vinyes. Ni ha però no semblen prous per la 
quantitat de vins que elaboren. Fonts consultades diuen que porten molt 
vi de fora, sobre tot de la Mancha i el qui posen en aquesta zona es 
l’elaboració i envelliment. 

 Bodegues: Encara que la majoria de les bodegues més conegudes son a 
Jérez, a Puerto de Santa Maria hi ha bodegues de nom com Osborne, 
Terry, etc. 

 Neteja: A mida que avancem es confirma que el tema de la neteja i 
manteniment de les coses, no entra en els objectius prioritaris d’aquesta 
gent. Tot brut, ple de papers i plàstics, etc. 
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 Bars: Pensem que aquí tenen la major renta per càpita de bars, 
cerveseries i tabernes i hi ha fent a totes hores, esmorzant, fent el 
“cafelito”, l’aperitiu, i així anar passant. 

 Infraestructures: La Junta de Andalusia, amb recursos propis o rebuts 
d’altre, han fet una xarxa d’autovies (autopistes sense peatge) que 
enllacen totes les poblacions importants. Autopistes per tot arreu, vagis 
cap a on vagis, sobre tot la zona de Cadis, hi ha autovies que enllacen 
totes les ciutats de la zona. 

 Geografia: La geografia d’aquesta zona es molt complexa amb la gran 
badia de Cadis i tot de pobles al voltant. 

 Topics: A tot arreu trobem penyes flamenques i taurines, cartells i 
imatges de toros i costa feina trobar souvenirs una mica elegants perquè 
la majoria son toros, flamenques i Espanya. Això si, a totes les 
poblacions hi ha grans banderes espanyoles, homes amb cinturons amb 
la bandera, camises marca Espanya, banderes als balcons, etc., en fi es 
un altre país. 

 Cadis: És una ciutat agradable, per passejar-hi, suposo que el donar al 
mar hi fa molt, amb molts comerços. 

 Jérez: És la ciutat mes gran de la província, te un centre interessant però 
amb carrers molt estrets i difícils per anar-hi amb cotxe i unes rodalies 
molt poc endreçades, amb cases tipus ciutat Sant Ildefons, brutes, amb 
roba estesa als balcons i finestres, un tràfic caòtic, etc., es a dir, amb 
patrimoni interessant però ambient estressant. 

 Viatge en TGV: Arribem a la conclusió que viatjar en AVE i en classe 
preferent, es còmode, tranquil i et permet, a mes d’un viatge relaxat, una 
forma tranqui-la de desplaçar-se. Les sales VIP de Renfe, son una 
troballa, pots descansar, esmorzar o fer l’aperitiu, segons l’hora, i 
esperar relaxadament l’hora de sortida del tren. Caldrà experimentar 
més vegades el desplaçament en tren rapit. 

 Cotxe de lloguer: També haurem d’aprendre de l’experiència i, quan 
reservem un cotxe, fer-ho amb assegurança a tot risc, ja que, encara que 
surti més car, t’estalvies ensurts com el d’aquest viatge. 

 


